STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
„Towarzystwo im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu” - dalej zwane "Stowarzyszeniem'' jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych skupiającym
w swych szeregach absolwentów, wychowanków i nauczycieli Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – dalej zwanej „Szkołą”, a także osoby, które z jakichkolwiek szlachetnych powodów pragną wspierać Szkołę, kultywować tradycje Szkoły i jej Patrona oraz podtrzymywać więzy pomiędzy członkami społeczności
szkolnej.
§2
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.
§3
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§4
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (dz. U. 1989r
Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§5
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania. Prawo decydowania o zgłoszeniu członkostwa przysługuje Walnemu Zebraniu
Członków.
3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, jednak do realizacji
swych celów statutowych może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. utrzymywanie więzi koleżeńskiej pomiędzy wychowankami i uczniami Szkoły, członkami Stowarzyszenia
2. inicjowanie i podtrzymywanie dobrowolnych kontaktów pomiędzy wychowankami, uczniami,
rodzicami uczniów, nauczycielami i pracownikami Szkoły oraz innymi osobami związanymi
emocjonalnie ze Szkołą dla wspólnej organizacji działań wspierających funkcjonowanie Szkoły
i kultywowania jej tradycji
3. współdziałanie z innymi organizacjami pokrewnymi, szczególnie ze stowarzyszeniami wychowanków i przyjaciół innych szkół muzycznych w kraju i zagranicą,
4. kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. promocja Szkoły poprzez prowadzenie i publikację wyników prac badawczych dotyczących
historii Szkoły, jej organizacji uczniowskich, dokonań Patrona, nauczycieli, wychowanków
6. prowadzenie ewidencji wszystkich absolwentów i wychowanków szkoły macierzystej, szczególnie członków Stowarzyszenia.

7. działania na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
8. organizacja i wsparcie dla różnorodnych form dokształcania ( np.: koncerty, warsztaty muzyczne, konkursy, odczyty, sympozja, seminaria, konferencje, internetowy biuletyn informacyjny itp.),
9. promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów i wychowanków,
10. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe bieżącej działalności szkoły,
organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego społeczności szkolnej (np.: spotkania towarzyskie, sportowe, wycieczki),
11. upowszechnianie kultury muzycznej,
12. działalność charytatywna na rzecz społeczności szkolnej, działalność na rzecz rozwoju szkoły,
13. opiniowanie aktualnych zjawisk i problemów w życiu szkoły dla wsparcia ich rozwiązywania,
14. wspieranie szkoły w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.
15. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną poprzez inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć
służących dalszemu rozwojowi szkoły, jego uczniów i absolwentów,
2) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej absolwentów szkoły oraz uczniów,
3) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich poprzez, gdzie indziej
niesklasyfikowaną organizowanie spotkań uczniów i absolwentów z przedstawicielami
uczelni prywatnych i państwowych,
4) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną poprzez fundowanie nagród dla najlepszych maturzystów, uczniów ze szczególnymi osiągnięciami naukowymi i laureatów olimpiad przedmiotowych,
5) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną poprzez finansowanie zakupu książek dla bibliotek oraz urządzeń i pomocy naukowych dla pracowni,
6) 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, , gdzie indziej niesklasyfikowaną poprzez pomoc absolwentom szkół średnich w uzyskaniu zatrudnienia i podnoszeniu kwalifikacji,
7) 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną poprzez organizowanie zespołów bezpłatnych specjalistów z różnych dziedzin
(psychologów, lekarzy, prawników, adwokatów itp.), do których absolwenci, uczniowie
i pracownicy szkół będą mogli zwracać się o radę i pomoc,
8) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną poprzez współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej,
funduszami i instytucjami oraz organami szkoły na rzecz rozwoju szkolnictwa,
9) 58 – działalność wydawnicza poprzez prowadzenie działalności publikacyjno–
informacyjnej,
10) 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną poprzez pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne z celami statutowymi,
11) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną poprzez współpracę z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi
oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
12) 93. – działalność sportowa, rozrywkową i rekreacyjną poprzez organizowanie zdarzeń
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w powiązaniu z szerzeniem idei poszanowania
godności człowieka, zdrowego stylu życia, tolerancji oraz wolności od uzależnień i stosowania przemocy,
13) 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną poprzez inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych,

14) 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowaną poprzez organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
§7a
1. Działalność określona niniejszym statutem prowadzona jest przez Stowarzyszenie na rzecz
ogółu społeczności, w tym także jego członków i jest jego wyłączną działalnością.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe nieodpłatnie.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od przynależności
państwowej. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.1) członków zwyczajnych,
1.2) członków juniorów,
1.3) członków wspierających,
1.4) członków honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, a w szczególności każdy, kto ukończył Szkołę, był jej uczniem, był związany ze Szkołą działalnością dydaktyczną
lub wychowawczą.
2. Członkami juniorami Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne do lat 18, za pisemna
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, które podzielają cele Stowarzyszenia i przyczyniają się
do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, bez prawa udziału
w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Z chwilą ukończenia lat 18 junior staje się członkiem
zwyczajnym.
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub usługową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia i jego działalność. Godność członka Honorowego nadaje Zarząd.
§ 10
Kandydat na członka zwyczajnego lub członka juniora składa do Zarządu pisemną deklarację
przystąpienia do Stowarzyszenia i wnosi stosowne opłaty. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa
się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
§ 11
Osoba prawna nabywa członkostwo wspierające poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi
Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.
§12
Każdy członek zwyczajny posiada:
1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
2) prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia i możliwości jakie daje on swoim członkom.
§13
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) opłacać roczną składkę członkowską.
4) dbać o dobre imię Szkoły.
§14
1. Członkowie juniorzy mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający maja prawo do głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi, którzy są absolwentami Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, posiadają prawa przysługujące
członkom zwyczajnym określone w § 12 Statutu.
§15
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka,
3) wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, a także z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.
2. Decyzje określone w ust l pkt.3 podejmuje Zarząd.
3. O decyzji wymienionej w ust. 1 pkt.3 Zarząd powiadamia członka, który w terminie do 30 dni
od daty otrzymania decyzji może się odwołać do Walnego Zebrania Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Członek Stowarzyszenia występujący, skreślony z listy lub wykluczony ze Stowarzyszenia nie
może żądać zwrotu składek członkowskich ani innych świadczeń wniesionych do Stowarzyszenia
w czasie trwania członkostwa.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W przypadku wystąpienia wakatu we władzach Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
I. Walne Zebranie Członków
§ 18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 19
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok po
zakończeniu roku obrachunkowego, najpóźniej jednak 6 miesięcy od jego zakończenia, przede
wszystkim dla rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrachunkowy. Rok obrachunkowy rozpoczyna się 1-szego
września, a pierwszy rok obrachunkowy kończy się dnia 31.08.2014. Zarząd zawiadamia Członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania, miejscu i proponowanym porządku obrad
pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemne umotywowane żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 5 tygodni od daty
złożenia wniosków wymienionych - w ust.3 pkt.2 i 3 i obradować wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
§ 20
W Walnym Zebraniu udział biorą:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi, o których mowa w p.2 § 14,
2) z głosem doradczym - członkowie juniorzy, wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie budżetu,
4) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz uzupełnienie jego składu,
5) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie jej składu,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
7) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,
8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
10) podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady,
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
II. Zarząd Stowarzyszenia
§ 22
1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie członków
Stowarzyszenia. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
2. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie, co najmniej dwóch członków Zarządu.

3. Zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia mogą być zaciągane, przez co najmniej 3 członków
Zarządu.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) realizowanie programu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) ustalanie wysokości jednorazowej składki członkowskiej,
4) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnego Zebrania,
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
7) prowadzenie dokumentacji,
8) opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie w tym rocznych
sprawozdań merytorycznych i finansowych,
9) nadawanie tytułu Członka Honorowego,
§ 25
1. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami podejmowania
stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających
działania wspólnego.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków Zarządu uczestniczących w podjęciu uchwały. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
III. Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z trzech do pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w
zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i przedstawianie wniosków o udzielenie
absolutorium Zarządowi,
3) przedstawianie Zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami,
4) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 28
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :
1) być równocześnie członkami Zarządu
2) pozostawać z członkami władz zarządzających Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3) być skazani prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo z winy umyślnej,
4) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 ustawy z dnia
03 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26 z 2001 roku, poz. 306 z późn.zm.)
3. Członek Komisji Rewizyjnej i Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
z jej składu przez Walne Zebranie, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie

ze statutem, obowiązującym prawem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, na zaproszenie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu
Stowarzyszenia.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
członków uczestniczących w podjęciu uchwały. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
6. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz na rok, przed zwołaniem Walnego Zebrania Członków,
kontroluje prawidłowość gospodarki finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół oraz składa na Walnym
Zebraniu Członków sprawozdanie o wynikach przeprowadzonych kontroli wraz z
ewentualnymi wnioskami.
7. Komisja Rewizyjna może powołać, na koszt Stowarzyszenia, biegłego rewidenta do zbadania
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) środki pieniężne,
3) inne prawa majątkowe.
2. Majątek i dochody Stowarzyszenia są przeznaczone wyłącznie na realizacje celów statutowych
i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
3. Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich ,
2) darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej
3) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nieobciążony.
§ 30
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 31
W Stowarzyszeniu zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 32
Niniejszy statut może być zmieniany przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
§ 33
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
2. Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie.
3. Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają przeznaczone
na rzecz Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu lub jego następcy prawnego.
4. Statut Stowarzyszenia podlega uchwaleniu i rejestracji przez organ rejestrujący, a wchodzi
w życie z dniem jego zarejestrowania.
5. Statuty, regulaminy, uchwały i inne regulacje i inne akty prawotwórcze organizacji, których
dotychczasowi członkowie stają się członkami Stowarzyszenia nie mają mocy obowiązującej
w odniesieniu do Stowarzyszenia ani jego członków.
6. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być członkami innych stowarzyszeń i organizacji o celach i zasadach działania tożsamych z celami i zasadami Stowarzyszenia, o ile takie organizacje
istnieją lub będą istnieć w przyszłości.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

